
Додаток   
до листа Фонду державного майна України  

                                                                                від  04.10.2018   № 10-18-20434 

 
ЗВІТ (ІНФОРМАЦІЯ)  

про результати діяльності  

за ІII квартал 2018 року 

 

І. Економічне зростання 
 

Управління державною власністю та приватизація 
 

Мета   
 

Метою реформи у середньостроковій перспективі є: 

істотне зменшення присутності держави в економіці, а отже зниження 
потенціалу для зловживання державною власністю та стимулу займатися 

політикою із здійсненням таких зловживань; 
обмеження можливості для втручання політиків у господарську 

діяльність державних підприємств та підвищення ефективності державних 
підприємств. 

Результати роботи за відповідний період 
 

Крок 55. Визначення основних засад політики власності щодо 
особливо важливих для економіки державних підприємств (крім НАК 
«Нафтогаз України») 

До основних завдань Фонду належить управління об'єктами державної 
власності, зокрема корпоративними правами держави у статутних капіталах 

господарських товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію.  
    Основним механізмом управління корпоративними правами в 

господарських товариствах є організація та проведення загальних зборів 
акціонерів (учасників).  

 Так, Фондом забезпечено представництво держави при проведенні  
загальних зборів акціонерів (учасників) по 42 господарських товариствах з 

державною часткою, що перебувають в управлінні Фонду.  
На загальних зборах акціонерів (учасників), проведення яких 

забезпечено Фондом, прийняті такі важливі рішення:  змінено тип товариств 
з урахуванням норм Закону України від 07.03.2018 № 2210 «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу 
та залучення інвестицій емітентами цінних паперів»; внесені зміни до 
статутів господарських товариств; змінено склади наглядових рад та 

ревізійних комісій; прийнято рішення про виплату дивідендів,  та інше.  
 Фондом розроблено уніфікований статут господарських товариств. 

Даний документ, який повсюдно імплементується, охоплює найкращі 
вітчизняні та зарубіжні практики корпоративного управління (у тому числі 

Керівні принципи ОЕСР з корпоративного управління для підприємств з 
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державною участю) – посилює роль наглядових рад та ревізійних комісій та 

переводить на новий рівень контроль з боку останніх за господарською 
діяльністю товариств з державною часткою. 

Крок 56. Утворення наглядових рад на особливо важливих для 
економіки державних підприємствах 

На всіх акціонерних товариствах, що перебувають в управлінні Фонду, 
та де створення наглядових рад є обов’язковим відповідно до вимог 

законодавства України створені та діють наглядові ради.  
З метою виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 10 

березня 2017 року № 142 «Деякі питання управління державними унітарними 

підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 
більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» (зі змінами) у Фонді 

створено Конкурсну комісію з проведення конкурсного відбору кандидатів 
на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного 

підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого 
більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі (далі – Конкурсна 

комісія), до складу якої з правом дорадчого голосу включено економічних 
радників Посольства Франції в Україні та менеджера з підбору і розвитку 

персоналу «Golden Staff». 
01.02.2018 відбулося засідання Конкурсної комісії Фонду з проведення 

конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової 
ради ПАТ «Запоріжжяобленерго» (визначено 19 кандидатів).  

16.02.2018 відбулося засідання Конкурсної комісії Фонду з проведення 
конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової 
ради ПАТ «Миколаївобленерго»  (визначено 18 кандидатів). 

21.02.2018 відбулося засідання Конкурсної комісії Фонду з проведення 
конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової 

ради ПАТ «Хмельницькобленерго» (визначено 17 кандидатів).  
28.02.2018 відбулося засідання Конкурсної комісії Фонду з проведення 

конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової 
ради АК «Харківобленерго» (визначено 20 кандидатів). 

02.03.2018 відбулося засідання Конкурсної комісії Фонду з проведення 
конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової 

ради ПАТ «Одеський припортовий завод» (визначено 15 кандидатів).  
06.03.2018 відбулося засідання Конкурсної комісії Фонду з проведення 

конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової 
ради ПАТ «Турбоатом» (визначено 13 кандидатів). 

 13.03.2018 відбулося засідання Конкурсної комісії Фонду з проведення 

конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової 
ради ПАТ «Центренерго» (визначено 14 кандидатів).  

21 березня 2018 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України 
від № 190 «Деякі питання призначення керівників суб’єктів господарювання 

державного сектору економіки та членів їх наглядових рад», яка вносить 
зміни в тому числі і до постанови Кабінету Міністрів України від  
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10 березня 2017 року № 142 «Деякі питання управління державними 

унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному 
капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», а саме: 

відповідно до частини 1 пункту 2 новоприйнятої постанови розпочаті до 
набрання чинності цією постановою конкурсні відбори керівників особливо 

важливих для економіки суб’єктів господарювання державного сектору 
економіки та членів їх наглядових рад підлягають припиненню. 

Враховуючи вищевикладене, Фонд звернувся до Кабінету Міністрів 
України з проханням поінформувати чи має Фонд застосовувати частину  
1 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 року  

№ 190 зважаючи на те, що за результатами конкурсних відборів було 
визначено кандидатів, з яких Комітет з призначення керівників особливо 

важливих для економіки підприємств при Міністерстві економічного 
розвитку і торгівлі України мав визначити переможців на посади незалежних 

членів наглядових рад вищезгаданих акціонерних товариств.  
Кабінет Міністрів України поінформував Фонд державного майна 

України про направлення листа Фонду державного майна України із 
зазначеного питання до Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України та Міністерства юстиції України для розгляду та інформування 
Фонду державного майна України. 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України погодило 
пропозиції Фонду щодо кандидатів на посади незалежних членів наглядових 

рад з метою проведення конкурсних відборів керівників особливо важливих 
для економіки суб’єктів господарювання державного сектору економіки та 
членів їх наглядових рад у відповідності до частини 1 пункту 2 постанови 

Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 року № 190. 
Враховуючи вищевикладене та з урахуванням норм Закону України 

«Про акціонерні товариства», річними загальними зборами акціонерних 
товариств, які відбулися в березні-квітні поточного року, прийнято рішення 

про те, що повноваження членів наглядових рад акціонерних товариств, 
обраних до моменту реєстрації статутів цих товариств в новій редакції є 

чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк, 
визначений у статуті товариства, що затверджений рішенням річних 

загальних зборів. 
Крок 57. Призначення керівників на особливо важливих для 

економіки державних підприємствах 
На виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України 

від 09.07.2018 № 12291/0/2-18 листом від 20.07.2018 № 10-17-14501 Кабінету 

Міністрів України надано копію наказу Фонду від 19.07.2018 № 966 «Про 
внесення змін до наказу Фонду від 16.07.2018 № 750», внесених з 

урахуванням вимог абзацу першого пункту 2 Порядку проведення 
конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного 

сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 03 вересня 2008 року № 777 «Про проведення конкурсного відбору 
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керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки» (із 

змінами), щодо оголошення конкурсного відбору на посади керівників 
виконавчих органів ПАТ «Одеський припортовий завод», ПАТ 

«Сумихімпром», ПАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ «Центренерго», AT 
«Харківобленерго», AT «Криворізька ТЦ». 

 Крок 62. Здійснення передачі державних підприємств із сфери 
управління суб'єктів управління до сфери управління Фонду державного 

майна з метою їх подальшої приватизації 
З урахуванням прийнятих рішень про приватизацію та затверджених 

відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна» переліків об’єктів, що підлягають приватизації, 
державними органами приватизації прийнято від суб’єктів управління 

об’єктами державної власності функції з управління майном 14 державних 
підприємств у зв’язку з прийняттям рішення про приватизацію. 

    Крок 63. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України 
переліку об'єктів великої приватизації 

  Кабінет Міністрів України розпорядженням від 10 травня 2018 року  
№ 358-р затвердив Перелік об’єктів великої приватизації державної 

власності, що підлягають приватизації у 2018 році. 
Крок 64. Забезпечення приватизації об’єктів державної власності 

відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку 
об’єктів державної власності, що підлягають приватизації 

На виконання розпорядження КМУ від 10.05.2018 № 358-р та на 
виконання наказів Фонду про прийняття рішення про приватизацію об’єктів 
великої приватизації, утворені аукціонні комісії для продажу 21 об‘єкта 

великої приватизації та 1 конкурсна комісія з продажу пакета ПАТ 
«Центренерго».  

25 червня 2018 року інформаційні повідомлення про проведення 
конкурсу по відбору радників для 6 об‘єктів великої приватизації державної 

власності було опубліковано у газеті "Відомості приватизації" та на 
офіційному веб-сайті Фонду. 

З 26 по 31  липня 2018 проведено конкурси по відбору радників при 
приватизації таких об’єктів: ПАТ «Одеський припортовий завод», ПрАТ 

«Індар», ПрАТ «Президент Готель», ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна 
компанія», ДП «Завод «Електроважмаш», ДП «Вугільна компанія 

«Краснолиманська».  
03 вересня 2018 року підписано договори про надання послуг радника з 

підготовки до приватизації та продажу по іншим 5 об‘єктам. 

Відповідно до Порядку залучення радників у процесі приватизації  
об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України  від 30 листопада 2016 року № 878 (із змінами), Фондом розроблені 
та 07 вересня 2018 року направлені на погодження до Мінфіну та 

Мінекономрозвитку проекти розпоряджень КМУ про визначення радника 
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для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу зазначених вище 

об’єктів з проханням погодити проекти у триденний строк. 
      06.08.2018 Фондом оголошено на офіційному сайті та в газеті 

«Відомості приватизації» інформаційні повідомлення про відбір радника у 
процесі приватизації 8 об’єктів великої приватизації державної власності, а 

саме: ПАТ «Азовмаш», ВАТ «Оріана», ПАТ «Сумихімпром»,  ДПАТ 
«Національна акціонерна компанія «Украгролізинг», АТ «Херсонська ТЕЦ», 

АТ «Дніпровська ТЕЦ», ПАТ «Криворізька теплоцентраль», ДП 
«Сєвєродонецька теплоелектроцентраль». Перший етап конкурсу проведено 
10.09.2018, другий – 17.09.2018.  

За результатами конкурсу по відбору радників для підготовки до 
приватизації та продажу: АТ «Херсонська ТЕЦ», АТ «Дніпровська ТЕЦ», 

ПАТ «Криворізька теплоцентраль», ДП «Сєверодонецька 
теплоелектроцентраль» визначено радника  - ТОВ «Конкорд консалтинг». 

По 3 об’єктам приватизації оголошено повторний конкурс у зв’язку з 
наданням по одній заявці на об’єкт.  

17.09.2018 в газеті «Відомості приватизації» оголошені інформаційні 
повідомлення про проведення конкурсів з відбору радників для надання  

послуг з підготовки до приватизації та продажу пакетів акцій (повторно): 
ВАТ «Оріана», ПАТ «Сумихімпром», ДПАТ «Національна акціонерна 

компанія «Украгролізинг». Перший етап конкурсу буде проведено 
23.10.2018. Другий – 26.10.2018. 

Також, у зазначеній газеті надруковано наказ Фонду від 12.09.2018  
№ 1174 «Про підготовку до приватизації та продажу пакета акцій ПАТ 
«Азовмаш» без залучення радника (у зв’язку з відсутністю жодної заявки). 

Крок 66. Забезпечення приватизації ПАТ «Одеський припортовий 
завод», ПАТ «Центренерго» 

Щодо ПАТ«Одеський припортовий завод» 
Наказом Фонду від 20.06.2018 № 847 утворено аукціонну комісію для 

продажу пакета акцій об’єкта великої приватизації – державного пакета ПАТ 
«Одеський припортовий завод».  

30 липня 2018 року Фондом відібрано радника для підготовки до 
приватизації та продажу ПАТ «Одеський припортовий завод»,  31 серпня 

2018 року підписано договір про надання послуг радника з підготовки до 
приватизації зазначеного підприємства. 

Щодо ПАТ «Центренерго» 
Підготовлений Радником прес-реліз розміщено  в українських та 

закордонних засобах масової інформації, а також розміщено Фондом на 

офіційному веб-сайті. 
Наказом Фонду від 21.06.2018 № 831 створено конкурсну комісію з 

продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом 
аукціону пакета акцій ПАТ «Центренерго». 

Фонд затвердив рекомендації конкурсній комісії щодо встановлення 
початкової ціни пакета акцій та фіксованих умов конкурсу. 
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19 та 26 липня 2018 року  у Фонді відбулися засідання конкурсної 

комісії та визначено початкову ціну пакета акцій (5 984 992 000 грн) та 
фіксовані умови конкурсу. 

 Фондом розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження умов продажу державного пакета акцій публічного 

акціонерного товариства «Центренерго» за конкурсом з відкритістю 
пропонування ціни за принципом аукціону», який листом від 02 серпня 2018 

року № 10-33-15441 надісланий до заінтересованих органів на погодження. 
Мінфіном та Антимонопольним комітетом України проект погоджений без 
зауважень, Мінекономрозвитку та Міненерговугілля  - із зауваженнями. 

Радник, листом від 07 серпня 2018 року звернувся до Кабінету Міністрів 
України та Фонду, висловивши своє занепокоєння стартовою ціною пакета 

акцій, що може вплинути на кількість потенційних учасників конкурсу у 
тому числі стратегічних іноземних компаній. 

29 серпня 2018 року проведено нараду під головуванням Пре’єр-міністра 
України з питань підготовки до продажу державного пакета акцій ПАТ 

«Центренерго», за результатами якої Фонду доручено опрацювати питання 
стартової ціни та умов продажу з урахуванням висновків і рекомендацій, 

наданих радником.  
05 вересня 2018 року Уряд затвердив графік виконання заходів із 

завершення підготовки до продажу та проведення конкурсу з продажу 
державного  пакета акцій ПАТ «Центренерго» (витяг з протоколу № 33). 

27 вересня 2018 року  під головуванням  в. о. Голови Фонду  
В. Трубарова проведено нараду за участю представників компаній Ernst & 
Young spoŀka z ograniczoną odpowiedzialnością Corporate Finance sp. k (далі – 

Радник) та ТОВ «Консалтингова компанія «Увекон» (далі – Оцінювач). 
За результатами опрацювання додаткових матеріалів для проведення 

аналізу чутливості результату ринкової вартості пакета акцій розміром     
78,289 % статутного капіталу Товариства, Радник разом з Оцінювачем 

дійшли висновку, що підстави для перегляду початкової ціни пакета акцій, 
яка визначена конкурсною комісією, відсутні. 

 Фонд надіслав проект розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження умов продажу державного пакета акцій публічного 

акціонерного товариства «Центренерго» за конкурсом з відкритістю 
пропонування ціни за принципом аукціону» на адресу Мін’юсту  листом від 

27.09.2018 № 10-33-19863 та листом від 28.09.2018 № 10-33-19971 на розгляд 
Кабінету Міністрів України. 

Цільові показники 
 

 

Показник Статус Стан реалізації 
Законом України «Про Державний  

бюджет України на 2018 рік» встановлено  

планове завдання щодо надходження  

коштів від приватизації державного майна 

у розмірі 21 300 000 тис. грн 

Виконується Станом на 21.09.2018 

надходження коштів від 

приватизації державного майна 

становили 76  232 тис. грн 
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Міністерствам та іншим органам 

управління передати підприємства, які 

підлягають приватизації, до Фонду 

державного майна 

Виконується Державними органами 

приватизації прийнято від 

суб’єктів управління функції з 

управління майном 14 

державних підприємств у 

зв’язку з прийняттям рішення 

про приватизацію  

 

Заходи, що вживаються 
 

 Наказом Фонду від 27 березня 2018 р. № 447 (із змінами) затверджено 
переліки об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році, 

до яких включено 787 об’єктів. До кінця 2018 року Фонд планує розширити 
перелік об’єктів малої приватизації до тисячі об’єктів та виставити на продаж 

не менше 500 об’єктів.  
 10  травня  2018 року  Кабінет  Міністрів  України   затвердив   

розроблені  Фондом нормативно-правові акти, які необхідні для забезпечення 
реалізації Закону, в тому числі і перелік об’єктів великої приватизації 
державної власності, що підлягають приватизації у 2018 році (розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 358-р), до якого 
включено 23 об’єкти, з яких 17 об’єктів знаходяться в управлінні Фонду, 6 

об’єктів  в управлінні уповноважених органів управління. 
Відповідно до вимог статей 5 та 11 Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна», на підставі отриманої від Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України листом від 02.08.2018   

№ 3212-07/33205-03 інформації та у зв’язку із тим, що державне 
підприємство «Дніпровський електровозобудівний завод» не відповідає 

критеріям об’єкта великої приватизації, розроблено проект розпорядження 
Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни у додаток до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 358-р», 
яким передбачено виключити зазначений об’єкт із переліку об’єктів великої 
приватизації державної власності, що підлягають приватизації у 2018 році, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від  
10 травня 2018 року № 358-р. 

Проект листом від 04.09.2018 № 10-19-17994 направлено до 
Міністерства юстиції України для проведення правової експертизи та 

надання відповідного висновку до 13 вересня 2018 року. Станом на 
24.09.2018 матеріали погодження проекту від Міністерства юстиції України 

не надходили. 
Після отримання юридичного висновку, проект в установленому 

порядку буде подано на  розгляд Уряду. 
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IV. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ 

 
Підвищення рівня стандартів доброчесності осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
та прирівняних до них осіб, а також громадськості 

 
Мета 

Підвищення рівня стандартів доброчесності та правової свідомості 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, та прирівняних до них осіб, а також громадськості.  

 
Результати роботи за відповідний період 

 
Крок 470. Здійснення із залученням громадськості оцінки 

корупційних ризиків у діяльності державних органів 
З метою оцінки корупційних ризиків та розробки антикорупційної 

програми у Фонді створена Комісія з оцінки корупційних ризиків (далі - 
Комісія), положення про діяльність та склад якої  затверджено наказом Фонду 

від 21.02.2017 № 273 (із змінами). Комісією визначені корупційні ризики за  
напрямками роботи Фонду у 2017 та 2018 роках. 

Крок 471. Забезпечення приведення антикорупційних програм 
юридичних осіб державного сектору економіки у відповідність з 

Типовою антикорупційною програмою юридичної особи 
З метою підвищення рівня доброчесності  юридичних осіб державного 

сектору економіки, що перебувають у сфері управління Фонду, за 

дорученням Фонду, вказаними юридичними особами державного сектору 
економіки, які відповідають критеріям, визначеним у частині другій статті 62 

Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), затверджено 
антикорупційні програми, відповідно до вимог Закону. 

Крім того, на виконання листа Національного агентства з питань 
запобігання корупції Фонд поінформував суб’єктів господарювання, у 

статутних капіталах яких є державна частка та які відносяться до сфери 
управління Фонду, про необхідність проведення регулярної оцінки 

корупційних ризиків, а також щодо введення окремої посади 
Уповноваженого у юридичних особах, які відповідають критеріям, 

визначеним у частині другій статті 62 Закону України «Про запобігання 
корупції». 


